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Roosdaal,  30 november 2021 

 

 

Beste gast, 

Beste familie of vertegenwoordiger, 

 

We kunnen jullie na overleg met het vaccinatiecentrum Pajottenland/Gooik en onze 

huisartsen/verpleegkundigen het boostervaccin aanbieden. 

 

Welk vaccin, vanaf wanneer?  

De boostervaccinatie komt na de basisvaccinatie. De booster wordt gezet minstens 2 maanden na de 

enige prik van Janssen-vaccin, 4 maanden na de twee prik van het AstraZeneca-vaccin, en minstens 6 

maanden na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin.   

 

Voor de meeste gasten was dit de Pfizer-vaccinatie bij de collectieve 

vaccinatiemomenten tussen februari en maart/april 2021. Het ideale moment om deze 

boostervaccinatie te laten doorgaan.  

Boostervaccinatie gaat niet door wanneer je zelf een acute infectie doormaakt of nog herstellende 

bent van een covid-infectie (minstens 14 dagen hersteld).  

 

Voor de boostervaccinatie wordt een Pfizer- of Moderna-vaccin toegediend.  

 

We adviseren en raden jullie sterk aan om in te gaan op deze uitnodiging voor het boostervaccin. Er 

is een hogere beschermingsgraad, het risico op ernstig ziek worden na vaccinatie is significant kleiner.  

 

Vaccinatie, waar, hoe, wanneer?  

Onze verpleegkundigen stellen alles in het werk om de interne organisatie op poten te zetten – 

 We dienen af te spreken met het vaccinatiecentrum voor de correcte bestelling van vaccins 

 We dienen uitklaring te krijgen bij onze (huis)artsen wanneer vaccinatie mogelijk is 

 We dienen af te stemmen met gasten, familie en vertegenwoordigers naar toestemming en 

praktische organisatie 

 

We organiseren een vaccinatiemoment per cluster: d.w.z. een vaccinatie voor het wonen (de 

bewoners) en het plaatselijke dagcentrum (de dagcentrumgebruikers).  

 

Onze medewerkers nemen (telefonisch) contact op om toestemming te vragen aan 

jullie en het precieze vaccinatiemoment door te geven. Gelieve jullie strikt aan de 

vastgelegde momenten te houden.  

 

We blijven oproepen tot een verhoogde waakzaamheid en alertheid voor iedereen.  

Indien vragen of bezorgdheden aarzel dan niet ons te contacteren.  

Dank voor de volgehouden inspanningen, voor de veerkracht en voor de moed. Samen sterk. 

Met vriendelijke groeten, 

 
 
 
 
 
 
Katleen Evenepoel       Steve Oosterlinck  

Algemeen directeur       Directeur zorg  

 

 

 

 


